
A «pedra angular» das suas «fundações» 

 

Para ela, a fundação de mais um convento era «uma igreja mais» onde o Senhor seria 

servido e louvado. Estava convencida de que uma nova casa religiosa só ficava erigida 

quando se celebrava nela a primeira missa e o Santíssimo Sacramento ficava instalado na 

capela. Esta convicção advém-lhe da visão que tem da centralidade da Eucaristia na vida 

da comunidade. A fundação de Medina do Campo, por exemplo, mostra-nos o grande 

amor de Teresa à Eucaristia e a importância da mesma como fundamento da vida das 

comunidades teresianas. A alegria de Teresa consiste em fundar a igreja conventual, a 

partir da qual, Jesus, na Eucaristia, preside e anima a vida da comunidade. A Eucaristia é 

o «coração» das suas fundações. Celebra-se a primeira missa de manhã cedo.  

 

«Até aqui estava eu contentíssima porque para mim é consolação muito grande ver 

uma igreja mais onde esteja o Santíssimo Sacramento. Mas a alegria não durou muito. 

Mal acabou a Missa assomei a uma janela para ver o pátio: não havia paredes sem algumas 

partes desmoronadas. Eram obras para muitos dias! Oh! Valha-me Deus! Quando vi Sua 

Majestade posto assim na rua, e tempo tão perigoso por causa daqueles luteranos, que 

angústia senti no coração»1. 

 

A presença real de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, no Santíssimo 

Sacramento é de grande bem para a Igreja em geral, e, em particular, de grande 

consolação, para as carmelitas. O «Santíssimo Sacramento» é a «pedra angular» das suas 

comunidades de esposas de Cristo. 

 

«Que me lembre, nunca deixei de fundar por medo ao trabalho, embora sentisse grande 

relutância pelos caminhos, sobretudo sendo longos. No entanto, quando me punha a 

caminho, tudo me parecia pouco, vendo em serviço de quem se fazia e considerando que 

naquela casa se haveria de louvar o Senhor e haver o Santíssimo Sacramento. Para mim 

é particular consolação ver uma igreja mais, quando me recordo das muitas que os 

luteranos roubam. Não sei que trabalhos, por grandes que fossem, se haveriam de temer 

a troco de tão grande bem para a Cristandade. Pois embora nem todos advirtamos estar 

Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem no Santíssimo Sacramento em muitos 

lugares, como está, isto deveria, no entanto, ser de grande consolação para nós. Na 

verdade, muitas vezes me consolo muito no coro ao ver estas almas tão puras louvando a 

Deus»2. 

 

Em cada nova fundação sentia a sua responsabilidade de esposa de Cristo, e procurava 

que a presença do Senhor fosse respeitada e mesmo guardada para não ser profanado o 

Santíssimo Sacramento. Praticava a lei da compensação: os luteranos destruíam a Igreja 

queimando igrejas, ela construía a Igreja levantando igrejas. Uma pretensa contra-

reforma teresiana está em marcha: que cada convento por ela fundado, substitua os que 

                                                           
1 F 3, 10. No ano seguinte, conheceu o episódio da profanação do Sacramento em Alcoy, em Janeiro de 

1568, que comoveu toda Espanha e levou o santo bispo de Valência, Juan de Ribera, a pedir à Madre Teresa 

uma fundação de carmelitas no lugar da profanação. O relato da fundação de Medina é posterior. A Santa 

vela e guarda o Sacramento por trás de uma porta esburacada com medo que os mercadores luteranos de 

Medina profanassem o Santíssimo e a igreja desmoronada da sua segunda fundação. Cultiva com mimo 

especial as práticas mais desprestigiadas pela crítica erasmista e luterana: missas, comunhões (R 4, 5), 

procissões (F 25, 3), imagens (CV 26, 9; 34, 11; R 30), ornamentos. 
2 F 18, 5. Teresa alegra-se sempre que se levanta uma nova igreja em cada fundação (V 36, 6; F 3, 10). 

«Ainda que não tivessem outro motivo, já era grande ficarem com mais uma igreja onde está o Santíssimo 

Sacramento» (F 29, 27). 



os luteranos destruem, e nele seja novamente entronizado o Santíssimo Sacramento por 

eles maltratado e, para as carmelitas, grande consolação. Assim, na apressada fundação 

de Medina do Campo, em Agosto de 1567, o primeiro que fez foi mandar celebrar a 

primeira missa e pôr o Santíssimo Sacramento no sacrário. Teresa edificava o edifício 

espiritual da Igreja sobre a pedra viva de Cristo. Para ela, fundar era pôr os fundamentos. 

Os alicerces que usava eram sólidos. Construía as suas casas sobre a rocha firme (Mt 7, 

24). A sua «pedra, porém, era Cristo» (1 Co 10, 4). A casa, apesar de bem fundada sobre 

a rocha de Cristo, não era protegida e o Santíssimo Sacramento corria o perigo de roubo 

e de profanação. A profanação do Santíssimo Sacramento estimula-a à reparação. 
 

«Tanto nos apressamos que, ao amanhecer, estava posto o altar, a sineta num corredor 

e logo se disse a Missa. Era o suficiente para a tomada de posse, mas fizemos mais: 

pusemos o Santíssimo Sacramento. Assistimos à Missa através das gretas duma porta que 

estava em frente por não haver outro lugar. Até aqui estava eu contentíssima porque para 

mim é consolação muito grande ver uma igreja mais onde esteja o Santíssimo 

Sacramento. Mas a alegria não durou muito. Mal acabou a Missa assomei a uma janela 

para ver o pátio: não havia paredes sem algumas partes desmoronadas. Eram obras para 

muitos dias! Oh! Valha-me Deus! Quando vi Sua Majestade posto assim na rua, em 

tempo tão perigoso por causa daqueles luteranos, que angústia senti no coração!»3.  

 

Uma vez celebrada a missa e posto o Santíssimo Sacramento a Madre Teresa pensava 

que o novo Carmelo estava fundado. Nas suas andanças de fundadora, era obrigatório 

fazer uma paragem no caminho para a celebração da Eucaristia. 

 

«Punha grande cuidado em que os sacerdotes que iam com ela [de] caminho, por 

nenhum caso deixassem de dizer missa nenhum dia. E um que por não encontrar 

precaução para a dizer todos os que iam, faltou para um, dizia às que ali íamos: roguem 

a Deus que se encontre o que falta para dizer esta missa, que me faz muita fadiga pensar 

que se há-de privar hoje a Igreja do valor deste sacrifício»4. 

 

Apesar das angústias passadas nas suas fundações, sentia a consolação de ver muita 

gente a participar na missa e agradecia a Deus por não repararem na insensatez da 

situação. Para sua tranquilidade, mandou que o Santíssimo fosse velado de dia e de noite. 

Mas, na sua intranquilidade, levantava-se de noite para O velar, porque tinha medo que 

os homens adormecessem. Tinha vocação de «adoração nocturna». 
 

«Comecei a consolar-me de ver a muita gente que vinha, e que ninguém reparava no 

nosso desatino, o que foi misericórdia de Deus; teria sido mais acertado não 

conservarmos o Santíssimo Sacramento. Agora causa-me espanto a ingenuidade e o 

pouco discorrer de todos por não se ter consumido as Sagradas Espécies. Mas parecia-me 

que se isto se fizesse, tudo ficaria em nada (...). Ainda que deixasse alguns homens de 

guarda ao Santíssimo Sacramento, estava sempre com o cuidado de que adormecessem. 

Levantava-me, por isso, durante a noite para O vigiar por uma janela, pois fazia luar e 

podia vê-Lo bem. Em todos estes dias eram muitas as pessoas que vinham, e não só não 

lhes parecia mal, como até lhes fazia devoção ver Nosso Senhor outra vez num portal. E 

Sua Majestade, como quem não se cansa de humilhar-se por nós, parecia não querer sair 

de lá»5 (F 3, 12-13). 

                                                           
3 F 3, 9-10. 
4 Declaração de Ana de Jesus no processo de Salamanca, BMC 18, p. 465. 
5 F 3, 12-13. 



 

Para Teresa, fundar um convento implicava necessariamente a presença do Santíssimo 

Sacramento, que era a alegria da comunidade. 

 

«Foi a primeira que fundei sem pôr o Santíssimo Sacramento, porque eu pensava que 

não era tomar posse se não se pusesse, e já tinha sabido que não importava ao caso, e foi 

de grande consolação para mim, porque os estudantes tinham deixado a casa num mau 

preparo. (...) O pior de tudo era que não tinham Santíssimo Sacramento o que é grande 

desolação em tão estreita clausura. Elas, porém, não se lamentavam e tudo sofriam com 

tal contento que era para louvar o Senhor. Algumas diziam-me que lhes parecia 

imperfeição desejar casa melhor e que, se tivessem o Santíssimo Sacramento, se 

sentiriam até muito felizes. (...) A cerimónia assistiu muita gente, houve música e 

colocou-se o Santíssimo Sacramento com muita solenidade. Como a casa está em boa 

situação, bem depressa os fiéis a conheceram e lhe começaram a ter devoção»6. 

                                                           
6 F 19, 3. 6. 10. 


